
        

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  
Nr. 15 din 14.02.2018 

 
privind acordarea ajutorului de urgență d-nei GRIGOR DOMNICA 

 
 

Având în vedere: 

- Cererea cu nr. înregistrare Primăria comunei Dudeștii Noi 635/29.01.2018 a d-nei 
Grigor Domnica, 

- ancheta socială  cu nr. R635/13.02.2018 efectuată de către Serviciul de Asistență 
Socială al comunei Dudeștii Noi, 

-  art. 1, din H.C.L. nr.14 din 28.02.2017, privind aprobarea măsurilor cu caracter 
social. 

 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1) lit.a) din Legea 

administraţiei publice     locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie 
 

Art. 1.- acordarea ajutorului de urgență  în cuantum de 2500 lei d-nei  GRIGOR 
DOMNICA, C.N.P.2630630354838,  cu domiciliul în Timișoara, str. Martir Dumitru 
Jugănaru, nr.23,sc B, et.4, ap. 18, jud Timiș, dar locuind în fapt în comuna Dudeștii Noi, 
Calea Sânandreiului, nr. 36, jud. Timiș. 
Motivul: achiziționarea de materiale pentru reconstrucția magaziei care a ars în incendiul din 
data de 01.01.2018. 
Art. 2.- Prezenta dispoziție are caracter individual şi poate fi atacată în termenul legal 
prevăzut de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul de Asistență Socială al 
comunei Dudeștii Noi și Compartimentul de  contabilitate publică şi control intern din cadrul 
Direcţiei pentru gestionarea resurselor umane, serviciilor publice, bugetului local şi a 
patrimoniului. 
Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru exercitarea 
controlului de legalitate, Compartimentului de contabilitate publică şi control intern din cadrul 
Direcţiei pentru gestionarea resurselor umane, serviciilor publice, bugetului local şi a 
patrimoniului, Serviciului de  Asistență socială al comunei Dudeștii Noi, persoanei în cauză. 

 
           PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                 Alin – Adrian NICA               
 
                                                                                                   Avizează pentru legalitate: 
                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                          Loredana-Adina-Mihaela LUCIU  

               
         L.S.________________________ 
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